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Lokalt underdokument till Allmän studieplan för utbildning på
forskarnivå i Ekonomisk historia. Antagen av Institutionsstyrelsen.
Följande lokala regler antagna av institutionsstyrelsen preciserar vissa av reglerna som
återfinns i allmän studieplan.

1. Handledning
Förutom de två handledare som omtalas i allmän studieplan erbjuds de doktorander
som vill och tar initiativ till det att få en tredje handledare. Den tredje handledaren ska
tillföra viktig kompetens som doktoranden kan behöva i sitt avhandlingsskrivande.

2. Kurser
Alla kurser på forskarnivå som ges av institutionen skall ha en kursplan. Kursplanen
fastställs av Institutionsstyrelsen. Litteraturlista och övriga detaljer fastställs av
examinator.
Examinator på kurs ska vara docentkompetent. Examinator utses av prefekt. För så
kallad läskurs utses normalt handledaren till examinator.
Alla externa kurser som godtas enligt reglerna i allmänna studieplanen ska ha någon
form av kursplan.
Den universitetspedagogiska kurs som enligt rektorsbeslut är obligatorisk för alla
doktorander (och andra) som undervisar kan, om doktoranden så önskar efter
komplettering med lokalt ämnesdidaktiskt projekt tillgodoräknas som valfri 7,5 hp kurs
på forskarutbildningen. Om den pedagogiska kursen med komplettering inräknas i
forskarutbildningen ska den förses med lokal kursplan. Om den pedagogiska kursen inte
tillgodoräknas i forskarutbildningen ska doktoranden få prolongation på
doktorandtjänst i motsvarighet till kurstiden.

3. Doktorsavhandling och disputation
3.1. Riktlinjer vid sammanläggningsavhandling är följande:
1) Tre artiklar bedömda varande av sådan kvalitet att de uppfyller rimligt ställda krav
för att antas till publicering. Minst en sådan artikel ska vara antagen för publicering i
tidskrift eller antologi med peer review förfarande.

2) Vid samförfattad artikel (tillsammans med en eller flera personer) ska doktorandens
bidrag kunna urskiljas.
3) Kappa eller ramberättelse (dvs. inledning och sammanfattning). Kappan kan ej vara
samförfattad. Den ska binda samman de olika artiklarna/delarna i avhandlingen, samt
ge en summerande slutdiskussion av det problemområde som tas upp i avhandlingens
olika delartiklar.

3.2. Rekommendation avseende monografiavhandling
Det rekommenderas av monografiavhandlingens omfång begränsas till maximalt 200
sidor.
3.3. Språk och sammanfattning
Svenskspråkig avhandling ska ha sammanfattning på engelska. Avhandling på engelska
ska ha sammanfattning på svenska. Avhandling som i förekommande fall skrivs på annat
språk än svenska och engelska, ska ha sammanfattning på både svenska och engelska.
Alla avhandlingar ska förses med engelskspråkigt abstract på en sida.
3.4. Extern granskning av avhandlingsarbete och avhandlingsmanus
Avsnitt ur avhandlingen eller avhandlingsplan ska vid minst ett tillfälle presenteras och
granskas vid externt seminarium anordnat inom ramen för det nationella
forskarutbildningssamarbetet i Ekonomisk historia.
I god tid före tryckning och disputation ska slutseminarium vid institutionen anordnas,
varvid preliminärt avhandlingsmanus granskas av en extern opponent, dvs. i ämnet
insatt forskare från annat lärosäte. Detta gäller även sammanläggningsavhandling.
3. 5. Institutionsintern förgranskning av avhandlingsarbete och avhandlingsmanus
Avhandlingsplan ska i tidigt skede av utbildningen presenteras vid institutionens högre
seminarium.
Utkast till avsnitt i monografiavhandling eller artikelutkast vid
sammanläggningsavhandling ska kontinuerligt presenteras vid institutionens högre
seminarium.
Före tryckning ska avhandlingsmanus kontrolläsas av närmast berörd professor (icke
handledare), som tillstyrker eller (i så fall skriftligt) avråder från disputation.
3.6. Opponent och betygsnämnd
Förslag på opponent och betygsnämnd görs i samband med anmälan av disputation av
handledare i samråd med närmast berörd professor (icke handledare). Prefekt ska vara
informerad.
I betygsnämnden skall ingå:

1 docent eller professor från ekonomisk-historiska institutionen, vilken inte får ha haft
någon handledande funktion under utbildningen
1 docent eller professor från annan institution och annat examensämne inom
samhällsvetenskaplig fakultet vid Stockholms universitet
2 personer, båda docent eller professor, med sin verksamhet förlagd till annat lärosäte
än Stockholms universitet. I normalfallet skall en, men endast en av dessa två vara
docent eller professor i ekonomisk historia.
Dessutom skall en reservledamot till betygsnämnden finnas, som i förekommande fall
kan ersätta vilken som helst av de tre övriga. Reservledamoten ska vara professor eller
docent vid samhällsvetenskaplig fakultet, men får inte vara verksam vid ekonomiskhistoriska institutionen eller företräda examensämnet ekonomisk historia.
Reservledamoten ska ha förberett sig, vara beredd att bedöma avhandlingen, samt sitta
med vid betygsnämndsmötet med yttranderätt, men med rösträtt endast om någon av
de ordinarie ledamöterna är förhindrade att delta.

